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«Ejjew nimxu, għeżież famlilji, nibqgħu mexjin! Ilwegħda tagħna dejjem hi ikbar milli qatt stħajjilna.
Ejjew ma nitilfux it-tama li għandna minħabba fillimiti tagħna, imma lanqas nibqgħu lura milli nfittxu
l-milja tal-imħabba u tal-komunjoni li ġiet imwiegħda
lilna.». AL 325

“Nimxu flimkien”
Permezz ta’ vjaġġ ta’ 10 filmati, li jibda mill-kapitoli tal-Eżortazzjoni Appostolika
Amoris Laetitia, il-Papa, bl-għajnuna ta’ xi familji, jistedinna nimxu flimkien biex
nerġgħu niskopru l-familja bħala rigal, minkejja l-problemi kollha, it-tfixkil u l-sfidi
li qed tħabbat wiċċha magħhom illum.
Kull filmat huwa akkumpanjat minn għajnuna, li tista’ tintuża b'mod flessibbli kemm
mill-familji kif ukoll mid-diversi realtajiet ekkleżjali (djoċesijiet, parroċċi,
komunitajiet). Kull għajnuna mbagħad tinqasam f'4 partijiet, li kull waħda minnhom
tista’ tintuża għal aktar studju fil-familja jew fil-komunità, anke f'ħinijiet differenti.
Din l-għodda hija maħsuba biex tgħin il-kura pastorali tal-familja, bi proposti u
suġġerimenti li jistgħu jiġu adattati
għall-kuntest lokali.
L-għan huwa li ngħinu biex ikun
hemm riflessjoni, djalogu u anke
linji pastorali, u fl-istess ħin,
nagħmlu kuraġġ, nistimulaw u
ngħinu lill-familji fil-ħajja
spiritwali u konkreta ta’ kuljum.
(cf. AL 4).
L-Eżortazzjoni Apppstolika Amoris
Laetitia, bi kliem sempliċi u
konkret, trid tilħaq il-Knisja kollha, imma b’mod partikulari, il-familji insara. Il-Papa
Franġisku huwa tal-parir li din l-Eżortazzjoni ma naqrawhiex b’mod mgħaġġel,
imma “napprofonduha bis-sabar” jew inkella infittxu fiha dawk it-temi li l-iktar
jinteressawna.

«Nittama li bil-qari tagħha, kull wieħed u waħda
jħossu msejjaħ jieħu ħsieb bi mħabba l-ħajja talfamilji tagħna, għax dawn “mhumiex problema, lewwel u qabel kollox huma opportunità”.» AL 7
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Konverżjoni missjunarja
biex nibnu għaqda bejn il-familji
Il-Papa
«Fil-Knisja u fil-pastorali tal-familja hu meħtieġ li jkollna “konverżjoni
missjunarja” biex nimxu flimkien mal-familji u ngħinuhom jiffaċċjaw, b’fiduċja u
b’serenità, l-isfidi li ħafna drabi jħabbtu wiċċhom magħhom waħedhom».

«Għalhekk il-Knisja kollha hi msejħa għal konverżjoni missjunarja: jeħtieġ ma
niqfux ma’ tħabbira purament teoretika u maqtugħa mill-problemi reali tan-nies”. Ilpastorali mal-familji “għandha turina kif l-Evanġelju tal-familja hu tweġiba għaxxewqat l-iżjed qawwija tal-bniedem: għad-dinjità tiegħu u għat-twettiq sħiħ firreċiproċità, fil-komunjoni u fil-fekondità. Hawn m’aħniex qegħdin biss nippreżentaw
normattiva, imma qed nipproponu sett ta’ valuri, li jwieġbu għall-ħtiġijiet li llum qed
jinħassu anki fl-iktar pajjiżi sekularizzati». AL 201

Michael u Hun Ching
«L-ewwel snin taż-żwieġ tagħna kienu ta’ sfida kbira, għaliex ma konniex qed naqblu
dwar l-edukazzjoni tat-tfal […]. Tgħallimna kif nikkomunikaw bejnietna b’rispett, u
kif nieħdu ħsieb id-don tal-familja u kif nieħdu d-deċiżjonijiet ta’ kuljum
b’imħabba lejn xulxin u lejn it-tfal tagħna. Illum aħna nagħmlu parti minn komunità
ta’ familji li jaħsbuha bħalna: u dan ifakkarna l-ħin kollu biex aħna nkunu sinjal talimħabba t’Alla għal xulxin».

«Il-kontribut prinċipali lill-pastorali tal-familja toffrih il-parroċċa, li hi familja
ta’ familji, fejn isseħħ l-armonija tas-sehem tal-komunitajiet iż-żgħar, ilmovimenti u l-għaqdiet ekkleżjaliS». AL 202
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Stedina għal riflessjoni:
Aħna konxji tal-karattru sagru tagħna bħala koppja, u tal-familja tagħna?
Bħala komunità, aħna nagħtu valur lill-familji tagħna u s-sehem tagħhom filpastorali?

Id-dinamika fil-familja:
Kull membru tal-familja għandu l-mod tiegħu biex jgħid lill-membri l-oħra
kemm hu jgħożż il-familja tiegħu, kemm permezz ta’ xi ġest, ħsieb jew kelma.

Dinamika fil-komunità jew fil-grupp:
Il-koppji / familji preżenti jiġu mistednin biex isiru jafu lil xulxin fi gruppi
żgħar.
Wieħed jista’ juża sinjali konkreti, bħal per eżempju xi fjura li tingħata lil kull
familja waqt il-Quddiesa tal-Ħadd li jmiss.

Talba
O Familja Mqaddsa ta’ Nazaret,
fakkar mill-ġdid lis-soċjetà tagħna li
l-familja għandha karattru qaddis u
bla mittiefes, li xejn ma jista’
jeħdilha postha.

Jalla kull familja tkun post
akkoljenti fejn hemm it-tjubija u lpaċi għat-tfal u għall-anzjani,
għal min hu marid jew waħdu,
għal kull min hu fqir jew fil-bżonn.
Ammen.
Papa Franġisku
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Nagħrfu d-doni taż-żwieġ u tal-familja
Il-Papa
«L-Eżortazzjoni Appostolika Amoris Laetitia hija proposta għaż-żgħazagħ u
għall-familji insara, sabiex ikunu jistgħu jivvalutaw id-doni taż-żwieġ u talfamilja, u jikkultivaw imħabba qawwija, imsejsa sew fi Kristu u mogħnija bilvaluri, bħalma huma l-ġenerożità, l-impenn, il-fedeltà u s-sabar».
«Din l-Eżortazzjoni [...] nixtieqha tkun proposta għall-familji Nsara, li tħeġġiġhom biex jistmaw
id-doni taż-żwieġ u tal-familja, u jżommu mħabba qawwija u mimlija bil-valuri tal-ġenerożità,
l-impenn, il-fedeltà u s-sabar. It-tieni, għax bil-proposti tagħha nixtieq inħeġġeġ lil kulħadd
ikun sinjal ta’ ħniena u ta’ qrubija hemm fejn il-ħajja tal-familja mhix qed isseħħ b’mod perfett
jew mhix tingħax fis-sliem u l-hena.». AL 5

Michael u Hun Ching
«Aħna nemmnu li ż-żgħażagħ għadhom jgħożżu l-familja, għax aħna lkoll maħluqin
xbieha t’Alla. Din hija r-raġuni għaliex hemm ix-xewqa għal relazzjonijiet ta’
mħabba u nafu li l-familja hija dejjem l-aħjar post biex tikkultivahom. Madankollu,
dan jista’ jsir iktar diffiċli minħabba l-kumplessità tad-dinja li ngħixu fiha llum».

«Fid-dinja ta’ żmienna hi apprezzata wkoll
ix-xhieda tal-miżżewġin li mhux biss
ipperseveraw fiż-żmien, imma komplew
bil-pjan komuni ta’ bejniethom u għadhom
jgħożżu l-imħabba ta’ xulxin.». AL 38
«Is-saħħa
li
għandha
lfamilja “essenzjalment tgħammar fil-ħila
tagħha li tħobb u tgħallem kif tħobb. Tkun
kemm tkun miġruħa familja, hi dejjem tista’
tikber jekk tfittex l-imħabba bħala punt tattluq”». AL 53

«Hemm bżonn li nsibu l-kliem, il-motivazzjonijiet u x-xhieda li jgħinuna
mmissu dak li ż-żgħażagħ huma magħmulin minnu minn ġewwa, hemm fejn liżjed kapaċi jkunu ġenerużi, ħabrieka, lesti li jħobbu u anki jagħtu xhieda ta’
eroiżmu, biex nistednuhom jilqgħu l-isfida taż-żwieġ b’ħerqa u kuraġġ.». AL 40
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Stedina għal riflessjoni:
Xi jfisser “tħobb” lil xi ħadd?
Dinamika fil-familja:
Organizzaw lejla fil-familja fuq it-tema tal-imħabba, fejn kull
membru tal-familja jikteb jew ipinġi xi jfisser għalih li tħobb lil xi
ħadd. Imbagħad kulħadd ikollu ħin biex ifisser dak li kiteb jew pinġa.
Dinamika fil-komunità jew fil-grupp:
Fi gruppi żgħar, kull familja / koppja taqsam mal-oħrajn xi
sitwazzjoni li fiha esperjenzat l-imħabba t’Alla.

Talba
Mulej, għatina li nikbru ġurnata
ġurnata li nħarsu lejn xulxin bissinċerità, li nisimgħu lil xulxin blattenzjoni, li nitkellmu fil-verità, u li
nilqgħu lil xulxin, li nħobbu lil
xulxin, biex hekk permezz tal-familja
tagħna id-Dawl tiegħek ikun jista’
jdawwal id-dlam tad-dinja. Amme
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Il-familja, sinjal ta’ ħniena
Il-Papa
“B’ Amoris Laetitia nixtieq nagħmel kuraġġ lil kull wieħed u waħda
minnkom biex tkunu sinjal ta’ ħniena u biex tkunu qrib dawk li l-ħajja filfamilja tagħhom mhix qed titwettaq b’mod tajjeb jew fejn mhemmx paċi u ferħ.”
«Ħafna mank jintebħu li l-messaġġ tal-Knisja fuq iż-żwieġ u l-familja hu mera ċar talpredikazzjoni u tal-imġiba ta’ Ġesù, li waqt li minn naħa ppropona ideal esiġenti, ma
naqas qatt li bil-ħniena tiegħu jkun qrib tal-persuni dgħajfa bħas-Samaritana u ladultera.». AL 38

Michael u Hun Ching
“Il-koppji jeħtieġu l-għajnuna biex jikbru fir-relazzjoni ta’ bejniethom u biex
ikunu ta’ eżempju tajjeb għal uliedhom. U hu propju hawn li l-Knisja għandha
missjoni importanti x’taqdi.”
«Il-koppji spiss huma inċerti, dubjużi u jbatu biex isibu modi kif jikbru. Ħafna huma dawk
li donnhom jeħlu fl-ewwel stadji tal-ħajja emozzjonali u sesswali tagħhom. Il-kriżi talkoppja theżżeż il-familja, u bis-separazzjonijiet u d-divorzji tista’ tasal biex tipproduċi
konsegwenzi serji fuq l-adulti, l-ulied u s-soċjetà, iddgħajjef l-individwu u r-rabtiet
soċjali”. Il-kriżijiet fiż-żwiġijiet spiss jiġu affrontati “b’mod mgħaġġel wisq u mingħajr
il-kuraġġ tas-sabar, tar-riflessjoni, tal-maħfra reċiproka, tar-rikonċiljazzjoni u anki tassagrifiċċju.». AL 41
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Stedina għal riflessjoni:
Kif qed ngħixu l-“ħniena” fil-familja tagħna?

Dinamika fil-familja:
Kull membru tal-familja jimpenja ruħu biex jagħmel ġest ta’ maħfra ma’ xi
ħadd mill-familja tiegħu.

Dinamika fil-komunità jew fil-grupp:
Tiġi organizzata “festa ta’ maħfra”, fejn jiġi ċelebrat is-sagrament tal-qrar, u wara
jkun hemm festin fil-komunità.

Talba
Grazzi Mulej tal-ħarsa ta’ imħabba li titfa’
fuqna, għax b’hekk aħna nistgħu nindunaw
bl-iżbalji tagħna, u għatina x-xewqa u ssaħħa li negħlbuhom. Grazzi għax Grazzi ta’
kemm inħossuna fiż-żgur, imħarsin millħarsa tiegħek.

Għatina l-grazzja li nkunu nafu kif
nagħtu l-istess ħarsa ta’ imħabba u ta’
merħba u kif nifhmu lin-nisa tagħna / lil
żwieġna, lil uliedna u lil kull min
niltaqgħu miegħu matul il-ġurnata
tagħna. Ammen.
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Nieħdu ħsieb kull familja
Il-Papa
“Illum se nibdew mixja flimkien ta’ għaxar xhur biex nirrakkuntaw
is-sbuħija li nkunu familja.
Kull wieħed u waħda minna msejħin biex nieħdu ħsieb b’imħabba l-ħajja talfamilji, għax huma mhumiex problema, imma huma dejjem don, u meta nħarsu
ʼl quddiem huma opportunità.”
«Il-patt ta’ mħabba u fedeltà, li bih tgħix il-Familja Mqaddsa ta’ Nazaret, idawwal dak
il-prinċipju li jsawwar kull familja, u jagħmilha kapaċi taffronta aħjar it-taħbit tal-ħajja
u tal-istorja. Fuq dan il-pedament, kull familja, minkejja d-dgħufija tagħha, tista’ ssir
dawl fid-dalma tad-dinja. ‘Hawn nifhmu kif għandna ngħixu f’familja. Nazaret tfakkarna
x’inhi l-familja, x’inhi l-komunjoni ta’ mħabba, il-ġmiel awster u sempliċi tagħha, ilkarattru qaddis u invjolabbli tagħha; turina kemm hi ħelwa l-edukazzjoni fil-familja u kif
xejn ma jista’ jeħdilha postha, tgħallimna l-funzjoni naturali tagħha fl-ordni soċjali’
(Pawlu VI, Diskors f’Nazaret, 5 ta’ Jannar 1964)» AL 66

Stedina għal riflessjoni:
X’hemm sabiħ fil-familja tagħna, ʼl hemm mil-limitazzjonijiet, mill-għajja
u d-diffikultajiet tagħna?

Dinamika fil-familja:
Kull membru tal-familja jgħid xi ħaġa pożittiva u sabiħa fuq kull membru
tal-familja tiegħu.

Dinamika fil-komunità jew fil-grupp:
Semmi aspetti sbieħ u pożittivi tal-komunità tiegħek, li hi l-familja l-kbira.
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Talba
Mulej Ġesù, nafdawlek il-familja tagħna u kull familja fid-dinja. Għallimna
nħarsu dejjem lejn xulxin bi stagħġib dejjem ġdid, biex qatt ma naħsbu li nafu
lil xulxin għalkollox, imma biex inkunu nistgħu naraw dejjem is-sbuħija infinita
li int poġġejt f’kull persuna. Għinna niskopru li l-imħabba għandha l-bżonnijiet
tagħha u agħtina s-saħħa biex nirrispettaw dejjem dawn il-bżonnijiet.

Ammen

Stedina biex taqra Amoris Laetitia
Amoris Laetitia nn. 1-7
Ir-rejaltajiet u l-isfidi tal-familji
Amoris Laetitia, nn. 31-57
Eżortazzjoni Appostolika AMORIS LAETITIA:
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L-imħabba fil-familja: vokazzjoni u triq ta’ qdusija
Mulej Missier Qaddis,
Ninsabu hawn quddiemek
Biex infaħħruk u nroddulek ħajr għad-don kbir tal-familja.
Nitolbuk għall-familji li huma konsagrati bis-Sagrament taż-Żwieġ,
biex kull jum jiskopru mill-ġdid il-grazzja li rċevew
u, bħala Knejjes ċkejnin tad-dar,
jagħtu xhieda tal-Preżenza tiegħek
u tal-imħabba li biha Kristu jħobb il-Knisja.
Nitolbuk għall-familji li għaddejjin mid-diffikultajiet u t-tbatijiet,
mill-mard, jew minn problemi li inti biss taf bihom: għinnhom u urihom
it-triq tal-qdusija li għaliha qed issejħilhom,
sabiex ikunu jistgħu jġarrbu l-ħniena tiegħek bla tarf,
u jsibu toroq ġodda biex jikbru fl-imħabba.
Nitolbuk għat-tfal u għaż-żgħażagħ,
sabiex ikunu jistgħu jiltaqgħu miegħek
u jwieġbu bil-ferħ għas-sejħa li inti ħsibt għalihom;
u għall-ġenituri u għan-nanniet tagħhom,
sabiex ikunu konxji
li huma sinjal tal-paternità u tal-maternità ta’ Alla:
inti afdajthom biex jieħdu ħsiebhom fir-ruħ u fil-ġisem,
biex il-familja tkun tista’ tagħti esperjenza ta’ għaqda lid-dinja kollha.
Mulej, għamel li kull familja
tista’ tgħix is-sejħa tagħha għall-qdusija fil-Knisja bħala vokazzjoni,
biex tkun protagonista tal-evanġelizzazzjoni,
bħala servizz għall-ħajja u għall-paċi,
f’għaqda sħiħa mas-saċerdoti u ma’ kull stat ta’ ħajja.
Ammen.
(Talba għall-Għaxar Laqgħa Dinjija tal-Familji, Ruma, 22-26 Ġunju 2022)
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